POLÍTICA DE COOKIES

SUMMA LUDIS, S.L. té com a objectiu respectar la privacitat dels seus usuaris i protegir les
dades de caràcter personal que aquests puguin facilitar a SUMMA LUDIS, S.L. i/o que les
cookies puguin obtenir.
En aquest document es troba tota la informació sobre les cookies que utilitzem. Com a mostra
de compromís amb la normativa de protecció de dades, SUMMA LUDIS, S.L. posa a la disposició
de l'usuari, de manera permanent, la informació relativa a la nostra política de cookies.
SUMMA LUDIS, S.L. (en endavant, SUMMAPADEL)
NIF: B-67.206.839
Passeig Marítim, 274
Castelldefels (08860 - Barcelona)
www.summapadel.com
Què són les cookies?
Una cookie és un fitxer petit que s'emmagatzema al dispositiu de l'usuari amb informació sobre
la navegació.
S'informa a l'usuari que aquest lloc web utilitza cookies i/o tecnologies similars que
emmagatzemen i recuperen informació quan es navega. En general, aquestes tecnologies
poden servir per a finalitats molt diverses, com, per exemple, reconèixer-te com a usuari,
obtenir informació sobre els teus hàbits de navegació, personalitzar la manera com es mostra
el contingut, l'idioma de navegació de l'usuari, el país, l’inici de sessió, les característiques del
navegador, o fins i tot informació sobre la data i hora de la darrera visita, paràmetres de trànsit
dins de la website i el nombre de visites.
Els usos concrets que fem d'aquestes tecnologies es descriuen a la taula de cookies
contingudes a la present política.
Quins tipus de cookies s'utilitzen en aquesta pàgina web?
Segons la finalitat:
-

-

-

D'anàlisi: són aquelles que permeten quantificar el nombre d'usuaris per fer el
mesurament i l'anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert.
Per això s'analitza la navegació de l'usuari a la pàgina web per millorar l'oferta de
productes o serveis oferts.
Publicitàries comportamentals: són aquelles que permeten analitzar els hàbits de
navegació de l'usuari a Internet per mostrar publicitat relacionada amb el perfil de
navegació.
Tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la
pàgina web. Permeten, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades,
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-

-

accedir a parts d'accés restringit, fer el procés de compra d'una comanda, utilitzar
elements de seguretat, emmagatzemar continguts per poder difondre vídeos o
compartir continguts a través de xarxes socials.
Personalització: Són aquelles que permeten accedir al servei amb unes característiques
predefinides en funció d'una sèrie de criteris, com ara l'idioma, el tipus de navegador a
través del qual s'accedeix al servei, la configuració regional des d'on s'accedeix al
servei, etc.
Publicitàries: Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels
usuaris obtinguda a través de l'observació continuada. Gràcies a elles, es poden
conèixer els hàbits de navegació a Internet i mostrar publicitat relacionada amb el
perfil de navegació.

Segons el termini de temps en què romanguin actives:
-

-

Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen a l'arxiu de cookies del
navegador fins que s'abandona la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada a
la memòria del dispositiu. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes cookies serveix
per analitzar pautes de trànsit a la web. A la llarga, permet proporcionar una millor
experiència per millorar-ne el contingut i facilitar-ne l'ús. Podreu identificar les cookies
de sessió a la taula recollida en aquesta política, sota el títol “En finalitzar la sessió de
navegació”.
Cookies persistents: Són emmagatzemades al dispositiu i la pàgina web les llegeix cada
vegada que es fa una nova visita. Una cookie permanent posseeix una data d'expiració
determinada, podent variar segons la funcionalitat de per a la qual hagi estat
assignada. La cookie deixarà de funcionar després d'aquesta data. Podreu veure la
informació relativa a la durada de les cookies persistents a la taula recollida en aquesta
política.

Segons qui les gestiona:
-

Cookies pròpies: Són aquelles cookies que s'emmagatzemen al dispositiu de l'usuari
pels nostres equips o dominis i des del qual es presta el servei oportú de la pàgina web.
Cookies de tercers: Són aquelles cookies que s'emmagatzemen als dispositius de
l'usuari i que no són gestionats per SUMMAPADEL, sinó per un tercer col·laborador. A
tall d'exemple, són les cookies utilitzades per xarxes socials, visionats de vídeo o per la
informació facilitada per Google Maps per localitzar-nos.
Tingueu en compte que, si accepteu les cookies de tercers, haureu d'eliminar-les des
de les opcions del navegador o des del sistema ofert pel mateix tercer.

Qui utilitza la informació emmagatzemada a les cookies?
SUMMAPADEL utilitza la informació emmagatzemada a les cookies de la present website
exclusivament per a nosaltres, excepte aquelles cookies identificades més endavant com
gestionades per “Tercers”, que són utilitzades i gestionades per entitats externes per
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proporcionar-nos serveis sol·licitats per nosaltres, a fi d'ajudar-nos a millorar els nostres
serveis, així com l’experiència de l’usuari en utilitzar la nostra website.
Per què utilitzem les cookies?
Les cookies poden ser una part essencial del funcionament de la present website.
Les cookies utilitzades en aquesta website serveixen per millorar l'experiència de navegació de
l'usuari, ajudar a personalitzar-les, o recordar les seves preferències mentre duri la navegació
i/o en visites futures. A més, la utilització de cookies ens permet millorar les prestacions de la
pàgina web.
Quant de temps conservem la informació recollida amb les cookies?
Les dades de caràcter personal seran conservades fins que romanguin vigents les autoritzacions
atorgades per l'usuari o fins que expiri el temps de funcionalitat de la cookie, d'acord amb la
normativa de protecció de dades i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la
informació i de comerç electrònic.
Quina és la base jurídica de la gestió de les cookies?
La base jurídica del tractament és el consentiment, podent-se gestionar i/o revocar segons les
indicacions contingudes al present document.
Transferim cookies a tercers països?
Amb caràcter general, les cookies utilitzades no es transfereixen a països ubicats fora de l'Espai
Econòmic Europeu. En alguns casos, és possible que es facin transferències de dades per
prestadors de serveis ubicats fora de l'Espai Econòmic Europeu, però respectant les garanties
adequades i sempre guardant la seguretat de les teves dades, proporcionant un nivell de
protecció equiparable al de la Unió Europea.
Quines cookies en concret utilitza aquesta website i per a quines finalitats?
SUMMAPADEL , a través de la present website , utilitza les cookies següents:
Nom

Gestió

IDE

Tercers

1P_JAR

Tercers

Descripció
Cookie utilitzada per
optimitzar la publicitat
al lloc web.
Cookie utilitzada per
demanar informació
sobre com utilitza
l'usuari la pàgina web.
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Durada
Onze mesos

Un mes

CONSENT

Tercers

Cookie utilitzada amb
finalitats publicitàries.

Dos anys

NID

Tercers

Cookie utilitzada amb
finalitats publicitàries.

Sis mesos

__Secure-3PAPISI
D

Tercers

__Secure-3PSID

Tercers

__Secure-3PSIDC
C

Tercers

JSESSIONID

Pròpia

APISID

Tercers

HSID

Tercers

LOGIN_INFO

Tercers

PREF

Tercers

Cookie utilitzada per
optimitzar la publicitat
al lloc web a través dels
interessos de l'usuari a
la website.
Cookie utilitzada per
optimitzar la publicitat
al lloc web a través dels
interessos de l'usuari a
la website.
Cookie utilitzada per
optimitzar la publicitat
al lloc web a través dels
interessos de l'usuari a
la website.
Cookie de sessió
utilitzada per llocs
escrits a JSP (JavaServer
Pages). Es fa servir per
mantenir una sessió
d'usuari anònima per
part del servidor.
Cookie utilitzada per
emmagatzemar les
preferències de l'usuari
i la informació durant la
visualització de les
pàgines amb els mapes
de Google.
Cookie utilitzada en
crear o iniciar sessió en
un compte de Google.
Cookie utilitzada per
YouTube per a la
reproducció de
contingut.
Cookie utilitzada per
emmagatzemar les
preferències de
configuració, com ara
idioma preferit, nombre
de resultats de cerca
mostrats per pàgina o
activació del filtre
SafeSearch de Google.
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Dos anys

Dos anys

Un any

En finalitzar la
sessió de
navegació

Dos anys

Dos anys

Dos anys

Dos anys

SAPISID

SID

Tercers

Tercers

SIDCC

Tercers

SSID

Tercers

VISITOR_INFO1_
LIVE

Tercers

YSC

Tercers

Cookie utilitzada per
reproduir contingut.
Cookie utilitzada per
recollir informació per
al cercador de Google
inclòs a la web.
Cookie utilitzada per
proveir serveis i
extreure informació
anònima sobre la
navegació.
Cookie utilitzada per
recollir informació per
al cercador de Google
inclòs a la web.
Cookie utilitzada per fer
un seguiment dels
vídeos visitats a la web.
Cookie utilitzada per
controlar les visites que
rep un vídeo de
Youtube i el registre de
“M'agrada” i
“Compartir vídeo”.

Dos anys

Dos anys

Un any

Dos anys

Sis mesos

En finalitzar la
sessió de
navegació

Com desactivar les cookies?
En accedir a la website, l'usuari veurà un avís de cookies en què se l'informarà de la manera
com pot consentir o rebutjar la instal·lació de les mateixes.
Així mateix, l'usuari, en tot moment, podrà deshabilitar o eliminar les cookies utilitzades a la
present website a través de la configuració del navegador que utilitzi al dispositiu. A
continuació, us proporcionem informació sobre com activar i desactivar les cookies als
principals navegadors web:
- Configuració de cookies per a Google Chrome
- Configuració de cookies per a Google Android
- Configuració de cookies per a Mozilla Firefox
- Configuració de cookies per a Safari
- Configuració de cookies per a IOS (iPhone i iPad)
- Configuració de cookies per a Microsoft Edge
L'usuari ha de tenir en compte que algunes de les característiques dels continguts de la website
només estan disponibles si es permet la instal·lació de cookies, per la qual cosa s'informa a
l'usuari que l'absència de cookies, el bloqueig o la limitació en la instal·lació, podrien provocar
que algunes de les característiques de la website no funcionin o puguin resultar més
complicades o lentes d'accedir-hi.
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Canvis en la política de cookies
Aquesta política de cookies podrà ser actualitzada en qualsevol moment en base a les
necessitats pròpies de la website i futurs canvis legislatius en matèria de privacitat, reservant-se
SUMMAPADEL aquest dret en exclusiva.
En cas de fer-se aquesta modificació, SUMMAPADEL informarà a l'usuari dels canvis en qüestió
si són significatius per a la seva privacitat, de manera que es puguin revisar els canvis
introduïts, a fi de valorar l'atorgament oportú. En qualsevol cas, si es requereix el consentiment
per a la gestió de la cookie, se sol·licitarà el consentiment a l'usuari segons les previsions de la
normativa relativa a protecció de dades vigent a cada moment.
Per a més informació, SUMMAPADEL recomana la lectura de la secció d’ajuda del navegador.

Moltes gràcies i gaudeixi de la navegació!

Última modificació: 23 de maig de 2022

Text legal desenvolupat per:
Àrea Digital Abogados, S.L.P.
adabogados.net
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